
KÄSI-
KIRJA

19 3 5

CHEVROLET





1 935

CHEVROLET
KAS I XI RJA

KUORMA- JA HENKILÖVAUNUT
(DE LUX E JA STANDARD-H ENKILÖV.)

Vain muutamia poikkeuksia lukuunottamatta koske-

vat kirjan ohjeet kaikkia kuusisylinterisiä malleja.

GENERAL MOTORS



Helsinki 1935.
Suomalaisen Kirjallisuuden Sennin

Kirjapainon Oy.



Alkulause.
Tämän käsikirjan tarkoituksena on opettaa vaunun omis-

tajaa tuntemaan vaunuaan ja sen eri osien toimintaa, mikä
on tähdellistä, jotta eri osat saisivat tarpeellista hoitoa ja
huolenpitoa. Mitä parhaimminkin rakennettu auto tarvitsee
tarkkaa hoitoa — vasta tällöin tulee se huolellisuus ja tark-
kuus, jota noudattaen vaunun eri osat on valmistettu, täysin
oikeuksiinsa javaunun omistaja saa tuntea täyttä tyydytystä.

Oman etunne vuoksi kehoitamme Teitä perusteellisesti tut-

kimaan tätä pientä käsikirjaa ja tarkoin seuraamaan sen
ohjeita. Kaikki ne Chevrolet-auton hoitoa koskevat neuvot,
joita ei ole saatu mahtumaan tähän käsikirjaan, saatte
Chevroletin myyjiltä.

Vaikkakin jo entisestään olisitte autontuntija, ettekä näin
ollen olisi jokaisen tämän käsikirjan sivulla olevan neuvon
tarpeessa, niin siitä huolimatta tämä käsikirja varmasti
sisältää tarpeeksi monta uutta neuvoa, jotta kannattaisi
tarkoin lukea sitä.



Varoitus.

Älkää koskaan käyttäkö moottoria
suljetussa autosuojassa.
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Kun bensiiniä käytetään auton polttoaineena, on aina tar-
jona eräitä vaaroja, joita ei voida kylliksi korostaa.

Bensiinimoottorista poistuvat pakokaasut sisältävät hiili-
monoksiidia, mikä on hengenvaarallista. Ulkoilmaan se
sekaantuu heti ja katoaa sen myrkyllisyys. Mutta jos kaasu
sitävastoin saa kerääntyä suljettuun huoneeseen, esimerkiksi
autosuojaan, niin esiintyy sen kuolettava ominaisuus heti,
mikä on paljon vaarallisempaa, koska kaasu on näkymätön
ja hajuton.

Ei ole mitään merkitystä sillä, oletteko vanha moottorimies vai ei,
sillä kukaan ei voi totuttautua hiilioksiidiin.

Ennen kaasumyrkytystä ei esiinny pahoinvointia tai sen
kaltaista, vaan seuraa taintuminen usein silmänräpäyksessä.



Muutamia neuvoja.

Älkää pitäkö jalkaa kytkimen polkimella ajon aikana.
Muistakaa toisinaan tarkastaa kennoston veden korkeus.
Muistakaa katkaista sytytys, kun poistutte vaunusta.

Tarkastakaa usein renkaitten paine.
Jos renkaille on päässyt rasvaa tai öljyä, on se heti pois-

tettava.
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Älkää ajako moottoria nopeammin kuin on suositeltu,
nimittäin yli 35 km tunnissa, n. s. »totutusajon» aikana.

Muistakaa vaihtaa moottorin öljy 500 km:n ajon jälkeen.
Suotavinta on olla ajamatta vaunua, ennenkuin moottori

on täysin lämmennyt käynnistämisen jälkeen.
Älkää käyttäkö ilmaläppää (kuristusta) enemmän kuin on

tarpeellista.
Älkää koskaan käyttäkö moottoria, kun öljyn paine on

alle normaalin.
Muistakaa uusia sytytystulpat joka 15,000 km:n ajon

jälkeen.
Älkää suotta sormeilko kaasuttajaa, kun se on oikein

säädetty.
Älkää jättäkö vaunua ulos kylmään, ellei jäähdyttäjässä

ole sopivaa pakkasen kestävää nestettä tai ellei jäähdyttäjää
ole tyhjennetty.

Huolehtikaa tarkoin, ettei spriitä pääse vaunun lakkauk-
selle.



Moottoriöljy.

Kuva i. Seuratkaa tätä as
teikkoa, kun öljyn uusimi
nen eri lämpötiloissa on tar

peen.
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Jotta moottorin jokainenosa aina
voideltuisi kunnollisesti, on tähdel-
listä käyttää ainoastaan ensiluok-
kaista, hyvin puhdistettua öljyä.
Aikaisemmin käytettiin sanontoja
»light», »medium» tai »heavy» ilmai-
semaan öljyn viskositeettia tai sa-
keutta, mutta koska ne eivät olleet
tarpeeksi täsmällisiä, on Society of
Automotive Engineers (SÄE) otta-
nut käytäntöön sarjan viskositeetti-
numeroita. Nämä numerot luokitte-
levat öljyn sen sakeuden s. o. vain
sen paksuuden mukaan, eivätkä
niin muodoin ilmaise mitään muita
ominaisuuksia, laatua j. n.e.

Yhtiö, joka toimittaa öljyn, on
vastuussa sen laadusta. Älkää kos-
kaan käyttäkö halpoja tai vähän
tunnettuja voiteluöljyjä. Varminta
on ostaa sellaisia öljyjä, joitten
maine on vakiintunut.

Kesällä tavallisesti käytetään öl-
jyä, jonka viskositeettinumero on

20 (SÄE). Talvella, jolloin lämpötila on alle — io°C käy-
tetään öljyä, jonka viskositeettinumero on 10 W tai 20 W
(SÄE).

Kun lämpötila on alle o°C, kehoitamme ohentamaan
moottoriöljy paloöljyllä viereisen asteikon mukaan.

Tällainen ohentaminen ci ole vahingollista, sillä käynnis-



täminen tulee tällöin helpommaksi ja moottorin kiiltävät
sisäosat eivät pääse syöpymään.

Sitävastoin on vahingollista öljyä vaihdettaessa huuhtoa
moottori paloöljyllä, sillä silloin täyttyvät laakerit ja johdot
paloöljyllä ja voitelu keskeytyy joksikin aikaa, vaikkakin
moottoriin olisi pantu uutta öljyä. Tästä syystä on aina
käytettävä huuhteluöljyä, joka on halpaa ja voidaan kaataa
maahan, niin kohta kuin moottoria on käytetty muutaman
kierroksen.

Öljyn ohentaminen paloöljyllä sitävastoin on aivan toista,
sillä öljyjä paloöljy ovat sekoittuneina toisiinsa kiertäessään
laakereissa ja siksi voitelu on täysin varmaa.

Vaihdelaatikon, taka-akselin ja väliakselin öljy.
Näissä osissa käytetään kesällä öljyä, jonka viskositeetti-

numero on SAE-160, ja talvella SAE-90.

Öljy etujousien kopissa (De Luxe-
henkilövaunut).

Vain Chevrolet-myyjien toimittamaa erikoisöljyä saa käyt-
tää.

Tässä yhteydessä emme voi puuttua eri öljymerkkien SAE-nume-
roita vastaaviin merkintöihin. Eräillä öljyliikkeillä on suosittelu-
taulukoissaan myös SAE-numeroita.

Sarja- ja moottorin numero.

Sarja- eli alustan numero on metallilevyssä, joka on kiin-
nitetty rintalevyn seinään.
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Vain silloin voidaan saada vastaus nopeasti.

Avaimen numero:

OviSytytys

numero tähän ylös!
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Tarkastakaa avaimia! Merkitkää niitten

Moottorin numero on sylinteriryhmässä oikealla puolella,
aivan bensiinipumpun takana. Älkää sekoittako sitä valet-
tuun numeroon.

Nämä numerot on aina mainittava kaikissa kirjeissä, jotka
koskevat vaunuanne.

Tämä on erinomaisen tärkeätä, koska on mahdotonta saada uusi
avain kadonneen tilalle, ellei numeroa tiedetä.

Avaimen numero on leimattu avaimessa olevaan levyyn,
joka on irroitettava ja heitettävä pois, niin kohta kuin
numero on merkitty muistiin.



Kuormavaunut.
Teknillinen eritelmä

Commercial Kuormavaunut
Sylinterilukumäärä 6 6
Sylinteriläpimitta 3 5/16" (84.14 mm) 3 5/16" (84.14 mm)
Iskun pituus 4" (101.6 mm) 4" (101.6 mm)
Iskutilavuus 3-39 litraa 3-39 litraa
Puristussuhde 5-45—i' 5-45" l

Akselinväli . . '. 112"—2.85 m 131", 157" ja 183" —

Hv 68 1/2 hv. 3200 kierr./ 68 1/2 hv. 3200 kierr./
min. min.

3-33, 3-99 Ja4-65 m-
-68 litraaBensiinisäiliön tilavuus. ..

. 60 litraa
Moottorin öljymäärä 4.7 litraa 4.7 litraa
Vaihdelaatikon öljymäärä .1.2 » 3 »

Taka-akselin öljymäärä . . 1.9 » 4 »

Jäähdytystön tilavuus ....11 » 11»

Renkaitten paine 2 1/2 kg
Renkaitten koko 5-5° X 17"

Raideväli edessä ja takana . 1.46 m edessä 1.43 m

takana yksink. 1.43 »

» kaksin k. 1.80 »

Vaunun toiminta ja hoito.
Vaunun käynnistäminen.

Oletamme jokaisen Chevroletin ostajan jo varemmin suo-
rittaneen ajokurssin, minkä vuoksi tässä vain lyhyesti käsi-
tellään eri otteet, minkä jälkeen siirrymme tarkastamaan
vaunun eri osia.

Sen jälkeen kun on istuuduttu ohjauspyörän taakse, pan-
naan vaunu seuraavalla tavalla käyntiin.
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6. Vaihdetanko salpoineen (nolla-asento)
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i. Huolehtikaa, että vaihdetanko on nolla-asennossa (sitä
voi liikuttaa vapaasti oikealta vasemmalle). Katsokaa
kuvaa 2.

2. Kojelaudalla oleva kaasunuppi (merkitty »Throttle»)
asetetaan käynnistämistä varten oikeaan asentoon. Avatkaa
kaasuläppä hiukan.

3. Yhdistäkää sytytysvirta työntämällä avain kojelaudassa
olevaan sytytyslukkoon ja kiertämällä sitä oikealle, niin että
lukko aukenee ja sytytys yhdistyy. Sytytys lukitaan kiertä-
mällä avain takaisin. (Kuva 3.)

4. Painakaa käynnistinpoljinta oikealla jalalla (kuva 3).
Ottakaa jalka heti pois polkimelta, kun moottori alkaa käydä. Älkää
painako käynnistinpoljinta uudelleen, ennenkuin moottori on täydelli-
sesti pysähtynyt.

Kuva 2. Vaihdetangon eri asennot.

1. »Ykkönen». 2. »Kakkonen». 3. »Kolmonen». 4. »Nelonen». s.Taaksekäynti

Ellei tätä sääntöä noudateta, saattaa käynnistinlaite ja vauhti-
pyörä pahasti vahingoittua.

5. Tarpeen mukaan (riippuu sääsuhteista) vedetään koje-
laudalla oleva kuristusnuppi »Choke» hetkeksi ulos, kun



Älkää unohtako kuristusnuppia ulos!
6. Irroittakaa käsijarru.
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moottori pannaan käyntiin. Heti kun moottori on alkanut
käydä, työnnetään kuristusnuppi asteittain sisään.

Jos moottori käy liian nopeasti käynnistämisen jälkeen, on
kaasunuppi työnnettävä sen verran sisään, että moottorin
nopeus saadaan sopivaksi. Jos moottori kuitenkin jatku-
vasti toimisi epäsäännöllisesti, on kuristusnupin asento hiu-
kan muutettava, kunnes moottori käy tasaisesti.

7. Painakaa kytkinpoljin alas vasemmalla jalalla, kunnes
kytkin on täysin vapaa (kuva 3).

8. Siirtäkää vaihdetanko nolla-asennosta »ykköseen» ja sit-
ten eteenpäin niin kuin kuvasta 2 näkyy.

Vaihdetankoa siirrettäessä on kytkinpoljin aina, paitsi tan-
koa siirrettäessä nolla-asennossa sivuttain, pidettävä alas-
painettuna.

Kun vaihdetanko on »ykkösessä», päästetään kytkinpoljin
asteittain ylös, kunnes vaunu alkaa liikkua eteenpäin.

Muistakaa, että kytkinpoljinta ei saa päästää ylös liian
äkkiä, sillä sellainen ei ole vain epämiellyttävää vaunussa
oleville vaan vaikuttaa myös vahingollisesti koneistoon ja
särkee sen vähitellen.

Kun ajatte »ykkösellä», käy moottori verraten nopeasti,
jotavastoin vaunu kulkee hitaasti.

Jos vaunun nopeutta on lisättävä, painetaan kaasupoljinta
(kuva 3) aivan vähäisesti oikealla jalalla.

9. Niin pian kuin vaunu on saavuttanut tarpeellisen vauh-
din, siirrytään »kakkoseen». Ennenkuin vaihdetanko siirre-
tään »ykkösestä» »kakkoseen», painetaan kytkinpoljin alas.
Sen jälkeen vedetään vaihdetanko taaksepäin niin paljon
kuin mahdollista (kuva 2). Tämän jälkeen päästetään kytkin-



Kuva 3. Ohjaajanosasto koje tauluineen.

i6. Käynnistinpoljin. i7. Tuuletusluukun kädensija.
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1. Sytytyslukko. 2. Valovirran katkaisija. 3. Öljymittari. 4. Bensiinimittari.
5. Kuristusnuppi. 6. Nopeusmittari. 7. Kaasunuppi. 8. Ampeerimittari.
9. Lämpömittari. 10. Paikka ylimääräisille laitteille. 11. Vaihdetanko.
12. Jarrutanko. 13. Kytkimen poljin. 14. Jarrupoljin. 15. Jalkatuki.

poljin hitaasti ylös, niin että kytkin tarttuu pehmeästi. Li-
sätkää vauhtia painamalla kaasupoljinta.

10. Siirtyminen »kolmoseen» tapahtuu melkein samalla
tavalla. Päästäkää kaasupoljin ylös, painakaa kytkin alas
ja siirtäkää vaihdetanko ensiksi nolla-asentoon ja siitä »kol-
moseen», s. o. oikealle niin jDaljon kuin mahdollistaja sitten
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eteenpäin. Kytkinpoljin päästetään varovasti ylös ja paine-
taan kaasupoljinta, kunnes vauhti on noin 15—20 km tun-
nissa.

11. Vaihdetanko siirretään »neloseen» siten, että jalka ote-
taan kaasupolkimelta, kytkinpoljin painetaan alas ja vaihde-
tanko vedetään suoraan taaksepäin niin paljon kuin mahdol-
lista. Varovasti, mutta kohtalaisen nopeasti päästetään kyt-
kinpoljin ylös. Vauhtia lisätään painamalla kaasupoljinta,
kunnes on päästy toivottuun vauhtiin.

Siirtyminen taaksckäynti-vaihtceseen tapahtuu samalla
tavoin kuin »ykköseen», mutta tällöin on huomattava, että
vaunu on ensiksi täydellisesti pysäytettävä. Vaihdetangossa
oleva salpa päästetään ylös ja vaihdetanko siirretään nolla-
asennosta vasemmalle niin paljon kuin mahdollistaja vede-
tään sitten taaksepäin mahdollisimman paljon.

Missään tapauksessa ei saa siirtää vaihdetankoa taaksekäyntiasen-
toon vaunun ollessa joko eteen- tai taaksepäin liikkeellä, olkoonpa
vauhti miten hiljainen tahansa, sillä muuten saattaisivat vaihdepyörät
pahasti vahingoittua.



Henkilövaunut.
Teknillinen eritelmä

De Luxe Standard
Sylintereitä 6 6
Sylinteriläpimitta 84.14 mm 84.14 mm
Iskun pituus 101.6 m" 88.90 »

Iskutilavuus 3-39 litraa 2.96 litraa
Puristussuhde 5.6— 1 5-35 — l

Akselinväli 2.87 m 2.72 m

Bensiinisäiliön tilavuus . . 53 litraa 41 litraa

Moottorin öljymäärä 4.7 4-25 »

Vaidelaatikon öljymäärä . 1.2 » 0.7 »

Etuakselin öljymäärä noin 2 »

Taka-akselin öljymäärä .. 2.2 » 1.6 »

Jäähdytystön tilavuus .... 10 » 9.5 »

Renkaitten koko 5.50X17 5.25X17
Renkaitten paine, edessä ja

takana 2.00 —2.10 kg/sm2 2.25 (32 naulaa)
(28 —32 naulaa)

Raideväli, edessä 1.44 m 1.42 m

» takana 1.46 » 1.42 »

Taka-akselin välitys 4. 11 —1 (37 X 9 hammasta) Sama
Sytytysjärjestys 1 —5 —3—6 —2 —4 Sama
Sytytystulpat AC, K-i 1 AC, K-9
Sytytystulpan kipinäväli . . .032"—.035" (0.8-.09) Sama
Katkaisijakärkien väli 018 (.045 mm) »

Venttiilien liikkumavara:
moottori kauttaaltaan
lämmin Imu 006" (0.15 mm) »

Pako 013" (0.3 mm) »

Kaasuttajan uimuripinta . . 9.5 mm 9.5 mm
Lamput: valonheittäjien . . 32--21

silmävalojen, koje-
laudan, jarru- ja

21 —21

takalampun .... 3 3

valmistetaan.
14

Hevosvoimia 80/3.200 kierr./min. 70/3.200 kierr./min.

Pidätetään oikeus muuttaa rakenteita niin kauan kuin kyseellisiä malleja



Vaunun toiminta ja hoito.
Vaunun käynnistäminen.

Kuva 4. Vaihdetangon eri asennot.
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Oletamme jokaisenChevroletin ostajan jo varemmin suo-
rittaneen ajokurssin, minkä vuoksi tässä vain lyhyesti käsi-
tellään eri otteet, minkä jälkeen siirrytään tarkastamaan
vaunun eri osia.

Sen jälkeen kun on istuuduttu ohjauspyörän taakse, pan-
naan vaunu seuraavalla tavalla käyntiin.

i. Huolehtikaa, että vaihdetanko on nolla-asennossa (sitä
voi liikuttaavapaasti oikealta vasemmalle). Katsokaa kuvaa 4.

1. Ykkönen. 2. Kakkonen. 3. Kolmonen. 4. o-asento. 5. Taaksekäynti.



Kuva 5. De Luxe-mallin kojelauta.

nuppi. 9. Käsikaasun nuppi. 10. Hansikaslokeron lukko
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2. Kojelaudalla oleva kaasunuppi (merkitty Throttle») ase-
tetaan käynnistämistä varten oikeaan asentoon. Avatkaa
kaasuläppä hiukan vetämällä ulos »Throttle» nuppi noin
10 —12 mm kojelaudasta. Ajon aikana pitää kaasunupin
olla kojelautaa vasten. Tällöin asettuu kaasuläppä »tyhjänä-
käyntiin».

3. Yhdistäkää sytytysvirta työntämällä avain kojelau-
dassa olevaan sytytyslukkoon ja kiertämällä sitä oikealle,
niin että lukko aukenee ja sytytys yhdistyy. Sytytys luki-
taan kiertämällä avain takaisin.

1. Lämpömittari. 2. Öljynpainemittari. 3. Sytytyslukko. 4. Bensiinimittari
5. Nopeusmittari. 6. Ampeerimittari. 7. Valovirrankatkaisija. 8. Kuristus

4. Painakaa kaasupoljinta oikealla jalalla. Ottakaa jalka
heti pois polkimelta, kun moottori alkaa käydä. Älkää painako
kaasupoljinta uudelleen, ennenkuin moottori on täydellisesti pysäh-
tynyt.

Ellei tätä sääntöä noudateta, saattaa käynnistinlaite ja vauhti-
pyörä pahasti vahingoittua.



Kuva 6. Standard-mallin ohjaajanosast).

poljin. 15. Käsijarrutanko. 16. Kaasupoljin. 17.Käynnistinpoljin.
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i. Äänitorven kosketin. 2. Valovirrankatkaisija. 3. Nopeusmittari. 4. Kuris-
tusnuppi. 5. Ampeerimittari. 6. Käsikaasun nuppi. 7. Sytytyslukko. 8. Ben-
siinimittari. 9. Öljynpainemittari. 10. Lisälaitteiden kosketin. 11. Vaihde-
tanko. 12. Kytkimen poljin. 13. Valonheittäjien jalkakosketin. 14. Jarru-

Standard-mallissa on erillinen käynnistinpoljin. Muuten
ovat tähän malliin nähden voimassa samat ohjeet.

5. Tarpeen mukaan (riippuu sääsuhteista) vedetään koje-
laudalla oleva kuristusnuppi »Choke» hetkeksi ulos, kun
moottori pannaan käyntiin. Heti kun moottori on alkanut
käydä, työnnetään kuristusnuppi asteittain sisään.

Jos moottori käy liian nopeasti käynnistämisen jälkeen,on
kaasunuppi työnnettävä sen verran sisään, että moottorin
nopeus saadaan sopivaksi. Jos moottori kuitenkin jatku-



Älkää unohtako kuristusnuppia ulos!
6. Irroittakaa käsijarru.
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vasti toimisi epäsäännöllisesti, on kuristusnupin asentoa hiu-
kan muutettava, kunnes moottori käy tasaisesti.

7. Painakaa kytkinpoljin alas vasemmalla jalalla, kunnes
kytkin on täysin vapaa.

8. Siirtäkää vaihdetanko nolla-asennosta »ykköseen» jasit-
ten taaksepäin niin kuin kuvasta näkyy.

Vaihdetankoa siirrettäessä on kytkinpoljin aina, paitsi tan-
koa siirrettäessä nolla-asennossa sivuttain, pidettävä alaspai-
nettuna.

Kun vaihdetanko on »ykkösessä», päästetään kytkinpoljin
asteittain ylös, kunnes vaunu alkaa liikkua eteenpäin.

Muistakaa, että kytkinpoljinta ei saa päästää ylös liian
äkkiä, sillä sellainen ei ole vain epämiellyttävää vaunussa
oleville, vaan vaikuttaa myös vahingollisesti koneistoon ja
särkee sen vähitellen.

Kun ajatte »ykkösellä», käy moottori verraten nopeasti,
jotavastoin vaunu kulkee hitaasti.

Jos vaunun nopeutta on lisättävä, painetaan kaasupoljinta
aivan vähäisesti oikealla jalalla.

9. Niin pian kuin vaunu on saavuttanut tarpeellisen vauh-
din siirrytään »kakkoseen». Ennenkuin vaihdetanko siirre-
tään »ykkösestä» »kakkoseen», painetaan kytkinpoljin alas.
Sen jälkeen työnnetään vaihdetanko »kakkosen» asentoon.
Sitten kun tämä on suoritettu kytkimen ollessa irroitettuna,
päästetään poljin hitaasti ylös, niin että kytkin tarttuu peh-
meästi. Vaunu alkaa nyt käydä hiukan nopeammin. Lisät-
kää vaunun nopeutta painamalla kaasupoljinta.

10. Siirtyminen »kolmoseen» tapahtuu melkein samalla
tavalla. Päästäkää kaasupoljin ylös, painakaa kytkin alas
ja siirtäkää vaihdetanko taaksepäin. Kytkinpoljin pääste-



tään varovasti ylös, silti kohtalaisen nopeasti, ja painetaan
kaasupoljinta.

Siirtyminen taaksekäynti-vaihteeseen tapahtuu samalla
tavalla kuin »ykköseen», mutta tällöin on huomattava, että
vaunu on ensiksi täydellisesti pysäytettävä. Vaihdetanko
siirretään nolla-asennosta vasemmalle niin paljon kuin mah-
dollista ja työnnetään sitten eteenpäin mahdollisimman pal-
jon.

Missään tapauksessa ei saa siirtää vaihdetankoa taaksekäyntiasen-
toon vaunun ollessa joko eteen- tai taaksepäin liikkeellä, olkoonpa
vauhti miten hiljainen tahansa, sillä muuten saattaisivat vaihdepyö-
rät pahasti vahingoittua.

Toista vaihdetta ei pidä käyttää käynnistettäessä, koska
kytkin ja muut osat vahingoittuisivat siitä.

19



Moottori.
B ensiinilaitteet.

Bensiinipumppu.

Standard.

De Luxe.
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Jotta bensiini voisi tasaisesti valua kaasuttajaan, on ben-
siinisäiliön täyttöaukon kannessa pieni reikä, josta ilma pää-
see tunkeutumaan säiliöön sitä mukaa kuin se tyhjenee.
Tämä reikä on aina pidettävä auki.

Bensiinipumppu pumppuaa bensiiniä säiliöstä kaasutta-
jaan ja huolehtii se, että bensiinin tulo on tasaista ja oikeassa
suhteessa kulloiseenkin nopeuteen.

Jos bensiinisiivilä on tukkeentunut, irroitetaan kansi ja
puhdistetaan siivilälaite. Tällöin on huolehdittava, että
korkkitiiviste tulee oikein paikoilleen, kun kansi kiinnite-
tään.

Sakka ja vesi poistetaan irroittamalla pumpun tuloputken
alla oleva pieni ruuvi. Jos on tarpeen puhdistaa perusteelli-
semmin sakkakammio, on kansi irroitettava, niin että pääs-
tään pumpun sisäosaan käsiksi.

Jos lasikupu irtaantuu, kiristetään pohjamutteri, jolloin
on katsottava, että korkkitiiviste on tasaisesti, eikä ole rik-
koutunut.

Useasti sattuu, ettei pumppu toimi, koska tässä tiivisteessä
on syntynyt aivan mitätön vuotokohta, josta ilma on pääs-



syt tunkeutumaan sisään. Vika voidaan tilapäisesti poistaa
kirjoitus- tai piirustuspaperista tehdyllä tiivisteellä.

Jos bensiinisiivilä on tukkeentunut, poistetaan lasikupu ja
siivilälaite puhdistetaan, jolloinkatsotaan, että korkkitiiviste
tulee oikein, kun kupu jälleen pannaan paikalleen.

Kuva y. Kaasuttajan halkileikkaus.
i. Pumpun nivel. 2. Pumpun tanko. 3. Pumppu. 4. Pumpun jousi. 5. Kaasu-
läppä. 6. Ilmaläppä. 7. Pumpun suudin. 8. Kuristushylsy (ylempi).
9. Pumpun menoventtiili. 10. Kuristushylsy (keskimm.). 11. Pumpun tulo-

venttiili.

Kaasuttajan hoito
Likaa voi joskus tunkeutua suutimiin ja aiheuttaa epä-

tasaisen käynnin tai sen, että moottori alkaa sylkeä ja sytyt-
tää väärin. Lian voi poistaa sulkemalla kuristusventtiili ja
avaamalla kaasuläppä täysin auki, kun vaunu kulkee 40 —
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Kaasuttajan säätö.

Säätö suoritetaan seuraavasti:
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50 km tunnissa. Pitäkää kuristusventtiili suljettuna noin
kaksi sekuntia, minkä jälkeen se jälleen avataan; avatkaa ja
sulkekaa myös kaasuläppä, kunnes moottori sytyttää tasai-
sesti. Ellei likaa voida tällä tavoin poistaa, on annettava
pätevän ammattimiehen hajoittaa kaasuttaja ja puhdis-
taa se.

Kiihdytyspumpun vipuvarsien akseli on toisinaan voidel-
tava. Tämä suoritetaan siten, että ruuvi, joka kiinnittää
pölysuojuksen, irroitetaan ja sen reikä täytetään peh-
meällä rasvalla tai paksulla öljyllä. Kaasuttajan muitakin
tanko-osia on voideltava öljyllä.

Ennenkuin vaunu lähetetään tehtaasta, tarkistetaan kaa-
suttaja perusteellisesti. Omistajan ei pidä suorittaa minkään-
laista säätöä, koska kokemus on osoittanut, että tehtaassa
suoritettu asettelu käytännöllisesti katsoen soveltuu erilai-
sissa ilmapaineissa ja ilmastosuhteissa, kun moottori ensiksi
vain on kunnollisesti lämmennyt sopivaan lämpötilaan.

Joskaasuttaja syystä tai toisesta tuottaa kiusaa, on'parastakääntyä
Chevroletin myyjän puoleen. Monasti säädetään kaasuttaja ja
muutetaan sen asettelu, vaikkakin syy moottorin epätasai-
seen käyntiin on se, ettei moottori ole kunnollisesti läm-
mennyt.

On muistettava, ettei vika kaasuttajassa synny äkkiä, vaan
vähitellen. Tämän takia on syytä olettaa, ettei kaasuttajassa
ole vikaa, vaan jossakin muussa osassa, jos moottori edelli-
sellä kerralla, kun ajoitte vaunua, toimi kunnollisesti.

i. Tyhjänäkäyntisekoitus säädetään siten, että tyhjänä-
käyntisäätöruuvi avataan 3/ 4—1 1/ i kierrosta tai kunnes moot-



Kuva 8. AsettelureVillä varustettu pumpun varsi

i. Talviasettelu. 2. Ylimenokauden asettelu. 3. Kesäasettclu
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tori käy tasaisesti ja sytyttää virheettömästi. Kiertämällä
ruuvi oikealle saadaan laihempi sekoitus. Ruuvin kiertä-
minen oikealle tai vasemmalle aivan mitättömästi voi olla
tarpeeksi sytytyksen saamiseksi virheettömäksi.

Sekä suorituskykyä että taloudellisuutta silmälläpitäen
saadaan paras tulos, kun sekoitus on kohtalaisen laiha.

2. Moottorin tyhjänäkäyntinopeus säädetään kaasuläpän
vipuvarren säätöruuvilla. Se toimii vipuvarren pysäyttäjänä
ja estää kaasuläppää sulkeutumasta liiaksi ja moottoria
pysähtymästä, kun kaasupoljin päästetään ylös. Kun koje-
laudassa oleva kaasusäädin pidetään suljettuna, säädetään
kaasuläpän säätöruuvi niin, että moottori pyörii 300 kier-
rosta minuutissa. Jos moottori käy liian nopeasti, kierretään
säätöruuvi ulos, mutta jos se käy liian hitaasti, kierretään
ruuvi sisään siihen saakka, kunnes saadaanoikea nopeus.

Moottorin nopeus voidaan määrätä siten; että lasketaan
venttiililyöntien luku joittenkin sekuntien aikana.

3. Vipuvarsi, joka huolehtii kiihdytyspumpun mäntätan-
gosta, on varustettu kolmella asettelureiällä (kuva 8). Uloin
reikä on talviajoa, keskimmäinen normaalisia sääsuhteita ja
sisin kesäajoa varten.



Ilmanpuhdistaja ja imuäänenvaimentaja.
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Kun vaunu lähetetään tehtaasta, on pumpputanko ase-
tettu normaalista ajoa silmälläpitäenja siirtyminen normaali-
sesta asettelusta kesäasetteluun tulee tapahtua silloin, kun
ilman lämpötila alkaa pysyä -)- is°C:n yläpuolella. Nor-
maalisesta tai kesäasettelusta siirrytään talviasetteluun, kun
ilman lämpötila alkaa olla s—io°C:n5 —io°C:n alapuolella.

Normaalisissa tapauksissa saadaan keskiasettelusta hyvä
tulos, mutta jos halutaan paras mahdollinen, on seurattava
ylläolevia ohjeita.

Tällä laitteella on kaksi tehtävää: puhdistaa ilman, joka
imeytyy kaasuttajaan, ja vaimentaa sen äänen, joka imun
aikana syntyy monisylinterisessä moottorissa.

Ilma puhdistuu kuparilastujen muodostamassa kerrok-
sessa, joka on kostutettu ohuella öljyllä. Ennenkuin ilma
pääsee kaasuttajaan ja moottoriin, täytyy sen kulkea tämän
kerroksen läpi.

Kuparilastujen välissä oleva tyhjätila täyttyy vähitellen
pölyllä ja muilla ilmasta kerätyillä hiukkasilla, minkä vuoksi
puhdistaminen on toisinaan tehtävä. Tätä tarkoitusta var-
ten on puhdistajan päällä siipimutteri, joka voidaan irroit-
taa niin, että kansi huopalevyineen voidaan poistaa. Koko
puhdistaja huuhdotaan bensiinissä, joka sitten saa valua pois
ja haihtua, minkä jälkeen se kastetaan ohueeseen moottori-
öljyyn, joka sitten vuorostaan saa valua pois, ennenkuin
puhdistaja kasataan.

Huopalcvy on ainoastaan pyyhittävä puhtaaksi, sitä ei
saa huuhtoa tai voidella.

Tämä puhdistaminen on suoritettava heti, kun kupari-
lastut ovat siinä määrin pölyyttyneet, ettei ilma pääse kulke-



Bensiinimittari.

Jäähdytystö.
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maan niitten lomitse. Tukkeentunut puhdistaja lisää poltto-
aineen kulutusta ja vähentää moottorin voimaa. Koska
puhdistaminen voidaan suorittaa helposti ja nopeasti, ei
ole mitään syytä olla suorittamatta sitä. Kun ajetaan pölyi-
sillä teillä, on puhdistaminen suoritettava useammin kuin jos
ajettaisiin yksinomaan kaupungissa.

Ilmanpuhdistaja ehkäisee myös kaasuttajapaloa takaisin-
lyönnin sattuessa, sillä kuten tunnettua, liekki ei tunkeudu
metalliverkon läpi.

Chevrolet-vaunussa on sähköbensiinimittari, joka moot-

torin käydessä tarkoin näyttää, kuinka paljon säiliössä on
bensiiniä. Mittarin taulu on takaavalaistu, joten sitä voi-
daan pimeässäkin tarkkailla.

Jäähdyttäjä on aina pidettävä täynnä puhdasta vettä,
muuten on seurauksena ikävyyksiä. On hyvä tottua tar-
kastamaan jäähdyttäjää ja täyttämään se, ennenkuin vaunu
otetaan autosuojasta. Pitkillä matkoilla, varsinkin ajaes-
sanne mäkisillä ja pehmeillä teillä tai syvässä lumessa, on
hyvin usein tarkastettava jäähdytysvesi.

On muistettava, että on yhtä tärkeätä pitää riittävästi
vettä jäähdyttäjässä kuin varata tarpeeksi bensiiniä ja
öljyä.

Käyttäkää ainoastaan puhdasta vettä, mieluummin sade-
vettä, jos sitä vain on saatavana, sillä siitä muodostuu jääh-
dyttäjään vähemmän sakkaa. Jäähdyttäjässä oleva vesi
on kerran kuukaudessa poistettava tyhjennyshanan kautta,



Lämpömittari (vain de Luxe).
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joka on jäähdyttäjän pohjan oikealla puolella, ja on tällöin
kaikki vesi ja sakka laskettava maahan. Jos vesi osoittau-
tuu hyvin likaiseksi, on jäähdyttäjä huuhdottava.

Huomatkaa, että Standard-mallissa sitäpaitsi on tyhjen-
nyshana, kuten kuvasta 10 näkyy.

Älkää koskaan kaatako jäähdyttäjään kylmää vettä, kun
moottori on kuuma, sillä silloin saattaa sylinterikansi haljeta.

Siinä tapauksessa, että jäähdytystöön ilmestyy vuoto, joko
johtuen pumpun tiivisteestä, letkun liitoksesta tai reiästä
kennossa, on se heti korjattava.

Ei ole suotavaa kaataa jäähdyttäjään sementtiä, ruis-
jauhoja, leseitä tai sen kaltaista vuotokohdan tukkeamiseksi.
Tällöin nimittäin täyttyvät jäähdyttäjän kanavat ja jääh-
dyttäjän teho pienenee, eikä juottamista voida kunnolli-
sesti suorittaa. Kun jäähdyttäjä vuotaa, on parasta korjata
se kunnolla.

Talvella on jäähdyttäjän päällä pidettävä suojus, jotta
moottorin lämpötila pysyisi noin 6o°. Korkeampaa lämpö-
tilaa ei voida sallia, jos käytetään spriisekoitusta, sillä sprii
alkaa kiehua ja haihtuu, kun lämpömittari näyttää noin
»140°», mikä suunnilleen vastaa 6o°C.

Älkää koettako korjata tätä laitetta. Jos se vioittuisi, on
Teidän parasta kääntyä Chevroletin myyjän puoleen.

Talvella on jäähdyttäjä peitettävä suojuksella, niin että
lämpömittarin osoitin on enemmän tai vähemmän oikealla.
Liian kylmästä moottorista on seurauksena turha polttoaineen
kulutus ja kampikammion öljyn laimentuminen, mistä taa-
sen johtuu epänormaalinen kulutus.



Kuva g. Jäähdytystä.

Jäätymättömät jäähdyttäjänliuokset

Glyseriini ja vesi tai glyseriini, sprii ja vesi ovat sopivia
sekoituksia.

Puhdistettu glyseriini on kalliimpaa kuin sprii, mutta sitä
ei mene haihtumisen vuoksi hukkaan. Ainoastaan vettä
tarvitsee silloin tällöin lisätä haihtuneen veden tilalle. Jokai-
nen liuos, joka mekaanisesti on mennyt hukkaan, s.o. vuo-
don, läikkymisen tai sen kaltaisen vuoksi, on korvattava
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Eniten käytetty jäätymätön jäähdyttäjäliuos sisältää
denaturoitua spriitä ja vettä. Denaturoitua spriitä on saa-
tavana kaikkialta, se on suojana jäätymistä vastaan, eikä
se vahingoita jäähdytystössä käytettyjä aineksia.

Denaturoidussa spriissä on kuitenkin kaksi epäkohtaa.
Sprii haihtuu helposti, erittäinkin rasittavassa ajossa, ja
ellei liuoksen voimakkuutta säännöllisesti mitata ja tarpeeksi
lisätä spriitä, niin saattaa moottori tai jäähdyttäjä tai molem-
mat jäätymisen vuoksi vahingoittua. Spriipitoinen liuos tai
sen höyry vahingoittaa myös vaunun lakkausta.



Tilavuusprosenttia Seoksen ominais- Jäätymispiste
spriitä paino

10 0,988 - 50

20 0,975 -10°

30 0,96 \ —20°
40 0,954 —29 0

5° °>933 —35°

tosten jäähdytystössä olla tiiviit

Kuva 10. -Standardin sylinteriryhmän tyhjennyshana
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uudella jäätymättömällä liuoksella. Glyseriini ei tavallisissa
olosuhteissa ole vahingollista vaunun lakkaukselle.

Glyseriiniä on käytettävä jäähdyttäjännesteenvalmistajan
ohjeitten mukaan.

Seuraava taulukko osoittaa veden ja spriin muodostaman
jäähdyttäjänliuoksen jäätymispisteet ja ominaispainot. Se
prosenttimäärä spriitä, joka eri lämpötiloissa osapuilleen
tarvitaan, selviää myös taulukosta.

Kun glyseriiniä käytetään, täytyy sylinterikannen ja kaikkien lii-



Veden poistaminen jäähdytystöstä.

Moottorin voitelu.

Voitelujärjestelmä.

Chevroletin voitelujärjestelmään kuuluu epäkeskinen öljy-
pumppu, joka sijaitsee kampikammion sisäpuolella, jakäyt-
tää sitä välillisesti nokka-akseli. Se imee öljyn siivilän kautta
öljysäiliöstä japainaa sen pää- ja nokka-akselin laakereihin.
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Kun vesi on poistettava jäähdytystöstä, avataan vain
hana, joka on alemman jäähdyttäjän putken kohdalla.
Standard-henkilövaunussa on sitäpaitsi hana vesipumpussa.
Katsokaa kuvaa 10. Kun kaikki vesi todella on päässyt
ulos, mikä tarkastetaan pistämällä hanojen läpi rautalanka,
käytetään moottori joitakin minuutteja, jotta jäähdytys-
vaippa kuivuisi.

Öljyä on kampikammion alla olevassa säiliössä. Säiliö
täytetään kampikammion vasemmalla puolella, aivan gene-
raattorin takana olevan öljytäyttöputken kautta. (Kuva 12).

Kaatakaa tarpeellinen määrä parhainta saatavana olevaa
öljyä kampikammioon. Hyvä öljy on halvempaa kuin kor-
jaukset. Öljy on säännöllisesti tarkastettava jatarpeen mu-
kaan lisättävä. Vain parasta »medium» tai ohuempaa öljyä
tulee käyttää, koska voitelu on riippuvainen siitä, miten
täydellisesti öljy hajaantuu »öljysumuksi», joka voi tunkeu-
tua kaikille liikkuville osille.

Osa öljyä menee suoraan moottorin vasemmalla puolella
olevaan öljynjakajaan, josta lähtee putkia kunkin kierto-
kangen allaolevaan öljykaukaloon.



Kuva 11. Voitelujärjestelmä.
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I. Öljyn paluujohto. 2. Öljyn menojohto. 3. Vipuvarsien akseli. 4. Kampi
akseli. 5. Kiertokanges-sa oleva kousikka. 6. Tyhjennystulppa. 7. Kierto

kangen öljykaukalo. 8. Öljysäiliö.

Moottorin käydessä ruiskuaa öljyä suoraan kiertokangen
öljykousiin.

Kun moottori käy, painuvat kiertokankien öljynroiskutti-
met sitäpaitsi öljyyn ja tällöin puristuu osa öljyä kiertokan-
kien laakereihin. Loput roiskuu ylös, hajaantuu sumuksi,
jokatunkeutuu moottorin kaikille liikkuville osille ja voitelee
niitä ja palaa senjälkeen öljysäiliöön, josta öljypumppu
imee sen ylös, minkä jälkeen se jälleenalkaa kiertokulkunsa.



Öljynpainemittari.

Kampikammion öljyn uusiminen.
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Öljypumppu imee öljyn öljysäiliöstä pumpun koppaan,
minkä jälkeen pumpun siivet kuljettavat sen ympäri pum-
pun kopassa olevaan menoaukkoon. Moottorin käydessä
vaikuttaa öljyyn näin ollen yhtäjaksoinen paine.

Huomatkaa, että öljynpainemittari vain osoittaa, toimiiko
öljypumppu vai ei. Öljynpainemittari (normaalisesti 12 nau-
laa) ei osoita öljyn laatua. Toisarvoinen tai likainen öljy
saattaa kyllä näyttää tarpeeksi korkeata painetta. Tästä
syystä on tarpeellista seurata ohjeita, jotka koskevat kampi-
kammion öljyn uusimista, jotta moottorissa aina olisi rai-
kasta, puhdasta öljyä. Ellei öljynpainemittari näytä mitään,
on viipymättä käännyttävä lähimmän Chevroletin myyjän
tai huoltoaseman puoleen. Moottoria ei missään tapauk-
sessa saa käyttää, ellei öljynpainemittari näytä painetta.

Tarkkailkaa usein öljynpainemittaria ja varmistautu-
kaa, että se näyttää painetta, kun moottori on käynnissä.

Talvikautena on tarpeellista uusia moottoriöljy useam-
min kuin kesäkautena, mikä johtuu siitä, että talvikuukau-
sina on pakko käyttää kuristuslaitetta. Toistuvat kuristus-
laitteen käytöt aiheuttavat kampikammion öljyn laimentu-
misen.

Vaunun mekaanisesta kunnosta, ajajan huolellisuudesta
ja vaunun saamasta hoidosta riippuu, miten usein öljy on
uusittava.

Moottoriin ei saa kaataa uutta öljyä, ennenkuin se on
kunnolla huuhdottu n.s. huuhteluöljyllä. Tarvitaan ainoas-
taan pari litraa tällaista öljyä.



Katsokaa voiteluohjeita.

Kampikammion öljyn laimentuminen.

määrin.
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Liian paljon öljyä on käytettävä ainoastaan n.s. totutus-
ajon aikana. Muutoin sellainen lisää vain öljyn kulutusta.

Öljy menettää laimentuessaan voitelevat ominaisuutensa.
Öljyn laimentumisella tarkoitetaan sitä, että osa poltto-

ainetta vuotaa mäntien ja niitten renkaitten ohi sekoittuen
kampikammion öljyyn.

Laimentumista esiintyy kaikissa autoissa merkistä ja
mallista riippumatta joko suuremmassa tai pienemmässä

Kuva 12. Öljymittapuikko ja täyttöputki.
i. Vesipumpun voitelukuppi. 2. Öljytäyttöputken kansi. 3. Öljytäyttöputki

4. Mittapuikko. 5. Kampikammion alapuolisko. 6. Tuuletusputki.



Öljyn laimentumisen mekaniset syyt.
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Jos kiinnitetään tarpeellista huomiota muutamiin yksin-
kertaisiin ohjeisiin, niin voidaan laimentumista huomatta-
vasti vähentää ja estää moottoria vahingoittumasta.

Öljyn laimentuminen johtuu useimmassa tapauksessa
polttoaineen laadusta. Käytännöllisesti katsoen on kaikissa
nykyään kaupassa olevissa polttoaineissa aineksia, jotka
vain vaikeasti syttyvät ja palavat hitaasti.

Moottoriöljyjen laimentuminen johtuu polttoaineen pala-
mattoman osan höyryjen tunkeutumisesta mäntien ja sylin-
teriseinämien ohi ja kun ne joutuvat kampikammion verra-
ten kylmien seinämien kosketukseen, tiivistyvät ne ja sekaan-
tuvat moottoriöljyyn. Tällöin viimeksimainittu menettää
viskositeettinsä ja voitelevat ominaisuutensa.

Kaikki moottoriöljyt ovat alttiina tällaiselle laimentu-
miselle.

Sellaiset koneistoviat kuin kuluneet sylinterit, huonosti
sopivat männänrenkaat, väljät männät ja virheelliset vent-
tiilit voivat myös aiheuttaa öljyn laimentumista. Selvää on,
että vialliset osat on korjattava.

Laimentuminen saattaa myös lisääntyä epätäydellisestä
palamisesta, jonka aiheuttaa jokin seuraavista seikoista:

Karstaiset sytytystulpat, virheellinen sytytys, viallinen
virranjakaja tai induktiokela, heikko sähkökipinä tai vuo-
tavat tiivisteet.

Polttoaineen vaillinaiseen palamiseen on tavallisesti syynä
liian voimakas sekoitus, joka johtuu virheellisesti säädetystä
kaasuttajasta; sitäpaitsi suljettu ilma-aukko, liian lyhyt
teräslanka kuristuslaitteessa, virheellinen suudin, suljettu
etulämmitys ovat tähän syynä.



Vettä kampikammiossa.

Kampikammion tuuletin.
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Vakavia vaikeuksia saattaa syntyä, kun vettä kerääntyy
voitelujärjestelmään kylmällä ilmalla. Tämä on seikka, jota
vaununomistajat harvoin tuntevat tai ymmärtävät. Pää-
asiallinen syy veden kerääntymiseen .voitelujärjestelmään
osoitetaan seuraavalla tavalla:

Kylmä metallikappale tai sen kaltainen pidetään hetken
aikaa moottorin pakoputken edessä. Tällöin huomataan,
miten vettä nopeasti tiivistyy kylmälle metallikappaleelle.
Pakokaasut sisältävät vesihöyryä, jokaheti tiivistyy vedeksi,
niin kohta kuin se joutuu kylmän pinnan kosketukseen.

Mitä suotuisimmissakin olosuhteissa saattaa osa palamis-
kaasuja tunkeutua mäntien ohi kampikammioon. Tämän
vuoksi tulee öljysäiliöön aina vettä sen ajan kestäessä, joka
kuluu moottorin kunnolliseen lämpenemiseen. Sen jälkeen
kun kampikammiokin on lämmennyt, eivät vesihöyryt enää
tiivisty, joten melkein kaikki palamiskaasut, jotka tunkeutu-
vat mäntien ohi, tulevat puhalletuiksi ulos tai imeytyneiksi
kampikammion tuulettimen kautta ulkoilmaan.

Varsinkin ajettaessa lyhyitä matkoja, kuten kaupungissa,
kylmän sään vallitessa tuottaa tiivistysilmiö haittaa.

Öljyntäyttöputkea ympäröi kokonaan ulkopuolinen putki,
joka on yhdistetty moottorin sivupellin alle päättyvään
pakoputkeen. Varsinaisessa täyttöputkessa on joukkopieniä
reikiä, joittenkautta kampikammion kaasut pääsevät kampi-
kammiosta ulompaan putkeen. Kun kampikammion kaa-
sut tunkeutuvat näistä rei'istä, eroittautuu niitten sisäl-
tämä öljy, ja valuu takaisin. Kun vaunu on liikkeellä, syn-
tyy pakoputken taaksepäin vinosti leikatussa alapäässä



i. Käyttäkää parhaimmanlaatuista polttoainetta.

ohuella öljyllä.

tiivisteet vuoda.

öljyä. (Korkeintaan 10 % paloöljyä.)
12. Peittäkää jäähdyttäjä talvella.

Venttiilikoneisto.
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imuja sen ansiosta imeytyvät kampikammion kaasut kampi-
kammiosta ja edelleen ulkoilmaan.

Seuraavia ohjeita noudattaen voi autonomistaja estää
syöpymistä ja öljyn laimenemista.

2. Käyttäkää ainoastaan parhaimmanlaatuista voiteluöljyä.
3. Tyhjentäkää kampikammio usein ja huuhtokaa se

(Älkää koskaan käyttäkö bensiiniä tai paloöljyä kampi-
kammion huuhtomiseen). Pankaa moottoriin ensiluok-
kaista öljyä.

4. Käyttäkää kuristuslaitetta niin vähän kuin suinkin.
5. Älkää antako moottorin turhaan käydä tyhjää.
6. Huolehtikaa, että männät ja männän renkaat on hyvin

sovitettu sylintereihin, koska tällöin estetään palamis-
kaasut tunkeutumasta kampikammioon.

7. Venttiilien tulee olla hyvin hiotut ja oikein säädetyt.
8. Huolehtikaa, etteivät sylinterikannen ja imuputken

9. Antakaa valtuutetun Chevroletin myyjän tai huolto-
aseman säännöllisesti tarkastaa vaunu.

10. Tarkastakaa öljyn kelpoisuus öljymittapuikolla.
11. Kylmän sään vallitessa sekoittakaa öljyyn hiukan palo-

Venttiilinnostajien, työntötankojen ja vipuvarsien väli-
tyksellä avaa nokka-akseli venttiilit. Koko tämä koneisto
voideltuu automaattisesti.



Venttiilien säätö.

Kuva 13. Venttiilien säätö.

kara. 6. Venttiilijousi.
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Kun venttiilien liikkumavara tarkastetaan, pitää moottorin
käydä tyhjää. Venttiilinnostajavarren ja venttiilikaran välin
tulee olla imuventtiileissä noin 0,15 mm (0,006") (katsokaa
kuvaa 13) ja pakoventtiileissä noin 0,30 mm (0,013"), kun
venttiilit ovat kiinni. Väli mitataan teräksisellä liuskamitalla.
Messinkilevyä ei saa käyttää, sillä se puristuu ohuemmaksi
moottorin käydessä.

Säätö on suoritettava moottorin ollessa lämmin, sillä
venttiili karat ja työntötangot ovat silloin pisimmillään. Jos
väli on liian suuri, irroitetaan venttiilinostaj avarren ruuvissa
oleva lukkomutteri ja kierretään sitten säätöruuvi alas, kun-
nes on saatu oikea väli. Tämän jälkeen kiristetään lukko-
mutteri. Kun lukkomutteri on kiristetty, on väli jälleen tar-
kastettava, jotta todettaisiin, että säätö on suoritettu oikein.

Varoitus: Milloin venttiilit on säädettävä huomaa ensiksi
siitä, että ne alkavat kalista, ja vaikeammissa tapauksissa,
että moottori alkaa toimia huonosti.

1. Liuskamitta. 2. Vipuvarsi. 3. Säätöruuvi. 4. Ruuvitaltta. 5. Venttiili
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Tarkastuttakaa venttiili koneisto lyhyin väliajoin turhan
polttoaineen kulutuksen ja osien kulumisen ehkäisemiseksi.

Venttiilien liikkumavarain pitää olla edellämainitut, koska
moottori on konstruoitu niitä silmälläpitäen. Mitkään muut
liikkumavarat eivät voi saada aikaan parempaa käyntiä
moottorissa.

Kytkimeen nähden on kaksi säätöä, toinen silmälläpitäen
polkimen varren väliä lattialaudasta ja sitä tyhjänäkäyntiä,
joka on välttämätön, ennenkuin kytkin vaikuttaa.

Jos polkimen varsi iskee pohjalautaan, on pysäytinlevyn
paikka muutettava, kun ruuvi 7 on irroitettu. Välin pohja-
lautaan pitää olla, kuten kuvasta 16 näkyy, noin 13 mm.

Kytkimen poljin täytyy voida painaa alas 25 —30 mm,
ennenkuin kytkimen paine tunnetaan. Säätö suoritetaan
pultilla 4. (Kuva 16).

Polkimet pysäytetään ensiksi pultilla B puoli tuumaa

lattialaudasta. Tämän jälkeen säädetään kytkimen polki-
men tyhjäkäynti 25 mm:ksi. Katsokaa kuvaa 14.

Kytkimen tyhjäkäynti säädetään muttereilla A ja B, niin
että se tulee 30 mm:ksi. Katsokaa kuvaa 15.



Kytkimen säätö.

Kuva 14. Standard.

Kuva 15. De Luxe.
Aja B. Polkimen tyhjäkäynnin säätömutteri.
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A. Lukkomutteri. B. Pysäytinpultti. C. Säätöpultti. D. Lukkomutteri.



Kuva IG. Kuormavaunu.

pultti.

Voitelu.
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i. Polkimen varsi. 2. Lattialauta. 3. Polkimen pysäytin. 4ja 5. Säätöpultti
pysäytinmuttereineen. 6. Palautinjousi. 7. Polkimen pysäyttimen säätö-

Yksi osa kytkimessä kaipaa voitelua, nimittäin irroitus-
laakerin grafiittilevy. Sen pidike on varustettu öljykupilla
ja muodostettu öljysäiliöksi, josta öljy vähitellen imeytyy
grafiitin läpi ja voitelee levyn.

Kun voitelu on suoritettava, irroitetaan pohjalailta ja
kytkimen kopassa oleva tarkastusluukkuja ohutta moottori-
öljyä kaadetaan öljykuppiin.

Voitelu on tarpeen vain pari kertaa vuodessa tai jos laakeri
kytkintä irroitettaessa kitisee.

Kytkimen ulkopuolella olevat poljinliitokset ja akselit
on pidettävä hyvin voideltuina paksulla öljyllä, muussa
tapauksessa antaa kytkin perään tai iskee.



Vaihdelaatikko.

Kuormavaunut.

Henkilövaunut.

Kolme vaihdetta eteen- yksi taaksepäin.

Vaihdelaatikon voitelu.
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Siinä on neljä vaihdetta eteen- yksi taaksepäin. Jotta
taaksekäynnin vaihdetta ei erehdyksessä käytettäisi, on siinä
lukkolaite, jota siirretään vaihdetangon kuulan alla olevalla
kädensijalla.

Commercial-alustan vaihdelaatikko on kolmivaihteinen.

Vaihdelaatikko on täytettävä täyttöreikään saakka öljyllä,
jota suositellaan sivulla 7.

Talviaikaan on paksu kesäöljy joko laimennettava ohuella
moottoriöljyllä tai sitten mieluiten käytettävä sen sijasta
erikoista vaihdelaatikko-talviöljyä. Tämä on tärkeätä, eri-
toten mitä henkilövaunuihin tulee, jotta synkronisoimislaite
toimisi virheettömästi.

On viisasta toisinaan tyhjentää vaihdelaatikkoja huuhtoa
se ohuella öljyllä, jotta saataisiin poistetuksi metallilastut,
jotkamahdollisesti ovatirtaantuneet hammaspyöristä, hiekka,
sora y.m. Kun huuhtominen suoritetaan, on ensiksi irroi-
tettava vaihdelaatikon pohjassa oleva tyhjennystulppa,
minkä jälkeenöljy saa valua maahan. Tyhjentäminen tapah-
tuu mukavimmin heti ajon jälkeen, kun öljy on lämmintä.
Vaihdelaatikko huuhdotaan kunnollisesti ja pannaan siihen
uutta paksua öljyä.



Kardaaninivel.

Kuormavaunut

Henkilövaunut.

Takapyörien laakerit.

Kuormavaunut.

Henkilövaunut.
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Kardaaninivel on suoraan vaihdelaatikon yhteydessä ja
saa siitä voitelunsa. Mitä suurempiin kuormavaunuihin tu-
lee, täytetään nivel kuitenkin voitelukaavan mukaan väli-
akselin ja taemman nivelen voitelua silmälläpitäen.

Suuremmissa kuormavaunuissa on väliakseli varustettu
lisänivelellä ja niissä on väliakseli niveleineen voideltava
erikseen. Öljyn täyttöä varten on tulpat.

Kardaaninivel on suoraan kytketty vaihdelaatikkoon ja
saa siitä voitelunsa.

Taka-akselit on varustettu vahvoilla pyörälaakereilla,
jotka kannattavat kuormituksen niin, että voiman häviö on
pienin mahdollinen ja kunnossapito kustannukset alhaisim-
mat. Lukuunottamatta sitä, että laakerit on voideltava
nippelien kautta, ei niihin tarvitse kiinnittää mitään muuta
huomiota.

Laakerien voitelu tapahtuu automaattisesti ja tarvitsee
vain huolehtia, että taka-akselin kopassa on voitelukaavan
mukaisesti tarpeeksi öljyä.



Etuakseli ja ohjauslaite.
Etuakseli.

Kuormavaunut.

De Luxe.

Standard.
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Etuakseli on rakenteeltaan siksi yksinkertainen, että siitä
ei ole paljon mainittavaa. Se on vankkarakenteinen, muo-
toon taottu I-mallinen, olka-akselit on kiinnitetty etuakseliin
isokokoisilla kuningastapeilla. Etupyörät on asennettu
New Departure kuulalaakerien varaan.

Kumpikin etupyörä on kiinnitetty joustavaan ja iskua
vaimentavaan koneistoon, joka on niin konstruoitu, että
kumpikin pyörä voi joustaa toisesta riippumatta.

Ainoa huolenpito, minkä tämä etupyörärakenne tarvitsee,
on se, että nivelet voidellaan ja tarkastetaan joka 300 peni-
kulman ajon jälkeen silmälläpitäen sitä, että jousikopat ovat
täynnä öljyä. Jousikopissa on tulppa, josta öljyä lisätään ja
johon saakka öljyä tulee olla.

Kumpaankin jousikoppaan sopii hiukan yli 2 litraa öljyä.
Tavallista öljyä ei saa käyttää, vaan on erikoisöljyä han-

kittava Chevroletin myyjältä. Ellei erikoisöljyä käytetä on
se vaara tarjona, että etujousituksen vaikutus muuttuu.

Tässä mallissa on etuakseli tavallista rakennetta varustet-
tuna kahdella puolisoikealla jousella. Akselia varten on kaksi
erillistä iskunvaimentajaa kiinnitetty kehykseen, ollen tan-
kojen välityksellä akselin yhteydessä.



Kuva iy. Jousikopan halkileikkaus.

Etupyörien voitelu

Etuakselin voitelu.
Kuormavaunut ja Standard.
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Varoitus: Älkää voidelko etupyörän laakereita liiaksi,
sillä silloin tunkeutuu rasvaa jarrurumpujen ja etujarru-
kenkien väliin, josta on seurauksena, että jarrut antavat
perään.

Laakerit voidellaan kaksi kertaa vuodessa tai joka 5 —

10.000 km:n jälkeen. Tällöin irroitetaan pyörät, niin että
laakeriosat voidaan puhdistaa ja tarkastaa. Kasattaessa
täytetään ainoastaan kuularenkaat kunnollisesti rasvalla sekä
sivellään ohut kerros kuularadoille. Tämä voitelu on kyl-
liksi, jos käytetään sellaista kuulalaakerirasvaa, joka kestää
korkeita lämpötiloja.

Kääntämällä etupyörä, kuten kuva 19 osoittaa, päästään



A-välin pitää ollapienempi kuin B

De Luxe.
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helposti voitelemaan rasvaruiskulla kahta nippeliä. Niin
pian kuin toinen olka-akseli on voideltu, käännetään pyörät
toiseen suuntaan ja voidellaan toista olka-akselia.

Kuningastappien voitelua ei missään tapauksessa saa
unohtaa. Ne on voideltava joka 500 km:n ajon jälkeen pak-
sulla öljyllä: talvella on öljyyn sekoitettava ohuempaa öljyä.
Älkää käyttäkö öljyä, joka sisältää grafiittia tai sen kaltaista.

Kuva 18. Etupyörien asettelu.
1. Raidetangon säädettävä pää. 2. Säätöpuristimia. 3. Raidetanko, oikean

ja vasenkierteinen.

Raidetanko ja kuningastapit voidellaan niin kuin Stan-
dardissa, mutta sitäpaitsi on eräitä lisäkohtia. Jousikopasta
kulkee tanko jarrukilpeen ja se on kummastakin päästä
varustettu voitelunipalla. Pyörän akselin sisäkeskustassa on
tulppa, joka on irroitettava, ja sen sisällä oleva tila on tay-



Kuva zg. Kuormavaunujen ja Standard-mallin olka-akselien voitelu.
Siirtäkää pyörä ulospäin.

Jarrut.
Rakenne.
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tettävä vaikeasti sulavalla kuulalaakerirasvalla, jotta jarru-
kilven laakerointi pyörän akselilla tulisi voidelluksi. (Muu-
ten katsokaa voitelukaavaa.)

Jarrut ovat sisäpuolelta laajenevaa mallia, s. o. jarru-
kengät laajenevat jarrurummuissa pienimmästäkin polki-
men painamisesta tai käsijarrutangon kiristämisestä.

Jalkajarruun, joka toimii käsijarrusta riippumatta, kuuluu
kahdeksan jarrukenkää, neljä edessä ja neljä takana, ja ovat
ne toistensa yhteydessä vetotankojen ja nivelien välityksellä,
jotka tasoittavat jarrutusvoiman niin, että se jakaantuu
oikein.



Jouset.
Kuormavaunut ja Standard.

De Luxe.
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Kuorma vaunuissakäsijarru on täysin erillinen ja vaikuttaa
se takapyöriin, joissa kussakin on kaksi käsijarrukenkää.
Henkilövaunuissa taasen käsijarru vaikuttaa koko jarru-
koneistoon kiristäen kaikkia jarrukenkiä.

Tarkastakaa jarrut usein ja jos pitkähkön käytön jälkeen
huomaatte, että melkein kaikki säätövara on käytetty, on
jarruhihnat uusittava. Älkää laiminlyökö jarruja.

Antakaa valtuutetun Chevroletin myyjän tai huoltoase-
man suorittaa jarrujen säätö ja jarruhihnojen uusiminen.
Tällöin työ tulee pätevästi suoritetuksi.

Kuorma vaunujen ja Standard-henkilövaunun jousisto on
tavallista mallia ja on siinä jousipultit, jotka on voideltava
voitelukaavan mukaan. Jousia ei pidä voidella muulloin kuin
silloin, kun ne kitisevät ja silloinkin hyvin varovasti, koska
jousitus muuten saattaa tulla liian pehmeäksi.

De Luxe-vaunussa joustaa etuosa kierrejousien varassa,
jotka on koteloitu koppiin. Ne eivät vaadi mitään erikoista
huolenpitoa. Kuitenkin on niitten voitelua ja jousikopissa
olevan öljyn määrä tarkastettava. Takajouset ovat peltisuo-
juksissa, jotka on täytetty rasvalla. Tämä rasva tavallisesti
riittää parin kolmen tuhannen peninkulman ajossa, minkä
vuoksi suojuksissa ei ole erikoisia voitelulaitteita. Kun jousto



Iskunvaimentajat.

Sähkölaitteet.

Generaattori.
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sitten vähitellen tulee jäykäksi, voidaan peltisuojuksiin
porata reikä ja sen kautta puristaa rasvaa sisään sopivalla
voiteluruiskulla. Suotavaa on, että käytetään erikoisesti tar-
koitukseen sopivaa rasvaa.

Jousikannattimet kehyksen takapäässä ovat kierteistä mal-
lia ja on ne voideltava voitelukaavan mukaan. Takajousien
etupäässä olevat jousipultit eivät kaipaa voitelua, sillä ne on
laakeroitu kumiin, joka vastaanottaa kaiken väännön.

Henkilövaunuissa on nesteiskunvaimentajat, jotka on pi-
dettävä täynnä öljyä. De Luxe-malleissa on etuiskunvaimen-
tajat jousikopissa. — On käytettävä vain Chevroletin myy-
jän toimittamaa iskunvaimentaja-öljyä.

Chevrolet-vaunujen sähkölaitteisiin kuuluu erillisiä yk-
sikköjä käynnistämistä ja virran valmistamista varten ja
maajohto. Niihin sisältyy: generaattori, käynnistinmoottori,
virranjakaja, induktiokela, johtoverkosto, kennosto, virran-
katkoja (relee), ampeerimittari, äänitorvi, sytytyslukko, lam-
put ja bensiinimittari.

Generaattorin rakenne on mahdollisimman yksinkertainen.
Generaattori ei kaipaa mitään erityistä hoitoa, paitsi että sen
laakerit öljytään joka 800 km:n jälkeen muutamalla öljy-
tipalla.



Käynnistinmoottori.
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Generaattori ja johdot on säännöllisesti tarkastettava ja
tällöin on kiinnitettävä erikoista huomiota siihen, että kaik-
kialla on hyvä yhteys. Jos epäillään generaattorissa olevan
vikaa tai ellei ampeerimittari näytä lainkaan latausvirtaa,
kun vaunun vauhti on noin 18 a 20 km/t:ssa, on vaunu jätet-
tävä Chevroletin myyjän tai valtuutetun korjaamon tarkas-
tettavaksi ja korjattavaksi.

Kun kylmä vuodenaika lähestyy, teette viisaasti, jos
annatte huoltoaseman säätää »kolmatta harjaa», niin että
saadaan voimakkaampi latausvirta. Tämä on tarpeellista,
koska kylmänä vuodenaikana tarvitaan enemmän virtaa
käynnistämiseen ja valaistukseen kuin kesäaikaan.

Kun valoisa, lämmin vuodenaika saapuu, on latausvirtaa
vähennettävä.

14—15 amp. latausvirta on talvella sopiva, noin 10 amp.
kesällä.

Valovirrankatkaisijan takana on vastus, joka vähentää
generaattorin latausta. Kun valot sytytetään, oikosulkeutuu
vastus, niin että generaattori lataa täysin myös lamppuja
silmälläpitäen. Vastus on kytketty kenttäpiiriin ja jos se
palaa, keskeytyy lataaminen valojen ollessa sammuksissa.

Vähintään kerran ajokaudessa on generaattorin virran-
kerääjä (kommutaattori) puhdistettava ja harjat hiottava.
Chevroletin myyjä suorittaa tämän työn asiantuntemuksella.

Käynnistinmoottori on asennettu vauhtipyörän kopalle ja
on siinä hammaspyörä, joka automaattisesti tarttuu vauhti-
pyörän hammaskehään, niin kohta kuin kennostovirta yhdis-
tyy.

Heti, kun moottori alkaa käydä, on käynnistinpoljin pääs-



Tuulettajan ja generaattorin hihna.

Kuva 20. Tuulettajan hihnan säätö.

oikea.
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tcttävä ylös; silloin katkeaa molempien hammaspyörien väli-
nen kosketus automaattisesti.

De Luxe-mallissa, jossa kaasupoljin toimii käynnistinpol-
kimena, on tämä hetkeksi päästettävä ylös, niin kohta kuin
moottori alkaa käydä, jotta käynnistinlaite helpommin
irtaantuisi kosketuksestaan.

Tuulettajan ja generaattorin hihna on valmistettu niin, että
se tarvitsee hyvin vähän säätöä.

Hihna ei saa olla pingoitcttu, vaan ainoastaan niin kireällä,
ettei se pääse irtaantumaan hihnapyöristä, kun moottorin

i. Säätömutteri. 2. Hihna. 3. Generaattorin hihnapyörä. Mitta 15 mm ilmai-
see, miten paljon hihna täytyy voida kepeästi taivuttaa, kun sen kireys on



Sytytys.

Virranjakaja.
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Sähkökipinä sytyttää sylinterissä olevan kaasuseoksen.

nopeus on suuri. Kuvasta näkyy, miten paljon hihna täytyy
voida taivuttaa sisäänpäin painamatta sitä kovaa.

Kuvasta 20 näkyy selvästi, miten tuulettajan hihnan kireys
säädetään. Kun hihna on kiristetty, tarvitsee vain irroittaa
puristinmutteri ja siirtää • generaattori hiukan moottorista.

Virranjakajan katkaisija kärjet säätävät primäärivirran,
jonka jännitys on 6—B volttia, kulun primäärijohdossa
induktiokelaan, jossa se tulee muunnetuksi korkeajännittei-
seksi sekundäärivirraksi. Sekundäärivirta kulkee virran-
jakajan kautta sytytystulppiin.

Chevrolet-autojen sytytysjärjestelmä on sen rakenteinen,
että aina saadaan yhtä voimakas kipinä moottorin nopeu-
desta huolimatta. Voitte ajaa aivan hiljaa tai kiihdyttää
vauhtia nopeasti moottorin silti koko ajan kehittäessä voi-
maa tasaisesti.

Jakajassa oleva keskipakoissäädin javakumisäädin, joka
on putken välityksellä kytketty moottorin imujärjestelmään,
muodostavat virranjakajan säätölaitteet.

Keskipakoissäädintä ei voi säätää, mutta vakumisäädintä
voi kylläkin muuttaa eri polttoaineita silmälläpitäen. Kun
tällainen muuttaminen on tarpeen, säädetään yksinomaan
sytytysasettelun lähtökohta.

Virranjakaja ei kaipaa mitään erikoista huolenpitoa paitsi
sitä, että voitelukuppi on kiristettävä 1/4 kierrosta joka 800



km:n jälkeen ja että virranjakajan kannen keskustassa oleva
jousikosketin tarkastetaan silloin tällöin.

Tämä jousi saa aikaan kosketuksen jakajan kannen kes-
kustassa.

Joitakin kertoja vuodessa on annettava tottuneen asenta-
jan voidella katkaisijavarren holkki jafiiberikappale ja pyö-
rijän alla oleva huopasydän.

Vakumilaitteen säätö eri polttoaineita silmälläpitäen.

Kun tahdotaan pitää sytytys mahdollisimman aikaisella,
jotta polttoaineen kulutus pysyisi alhaisena, voidaan virran-
jakajaan nähden suorittaa säätöjä eri polttoaineita silmällä-
pitäen. Eräät polttoaineet nimittäin sietävät aikaisempaa
sytytystä kuin toiset, ilman että moottori, kuten sanotaan,
nakuttaa kuormituksen ollessa suuri. Koska polttoaineen

Kuva 21. Katkaisijakoskettimien säätö.

A. Lukkoruuvi. B. Epäkeskinen ruuvi.

»oktan» pitoisuus määrää sytytyksen asettelukohdan, niin
nimitetään säätölaite lyhyesti oktan-säätimiseksi. Lähtö-
kohta on oktan-säätimen asteikossa oleva nollamerkki, mutta
jos moottori nakuttaa asettelun ollessa tässä kohtaa, osoittaa

51
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tämä, että polttoaineen oktanpitoisuus on pieni, ja silloin on
asettelunuolen kärki siirrettävä yksi tai kaksi astetta lähem-
mäksi moottoria. Niin kauan kuin ajetaan samalla poltto-
aineella, ei asettelua tavallisesti tarvitse muuttaa, mutta jos
tilapäisesti täyttää säiliön jollakin toisella polttoaineella,
saattaa säätö puoleen tai toiseen olla tarpeen.

Sytytyslukon avulla voidaan moottori kunnolla lukita,
kun sitä ei käytetä, katkaisemalla yhteys sytytyskelaan.
Sytytyslukko on asennettu kojelautaan ja kytketty kelaan
paksulla, armeroidulla kaapelilla.

Bensiinimittari on kytketty sytytyslukkoon, joten se ei
näytä säiliössä olevan bensiinin määrää, ennenkuin lukko
avataan, s.o. sytytys yhdistetään.

Chevrolet-moottorissa käytetyt sytytystulpat on erikoisesti
valmistettu tätä moottoria»varten. Valmistaja on AC Spark
Plug Company, Flint, Michigan.

Kuorma vaunuissa on käytettävä AC K 10, de Luxessa
AC Kll ja Standardissa K9. Muunlaisia sytytystulppia ei
pidä käyttää.

Sytytystulpissa kehittyvä kipinävoima ei ole suurin mah-
dollinen, ellei kipinäväli ole oikein tarkistettu. Näissä syty-
tystulpissa pitää välin olla 0.8 mm (.032"), ei enemmän eikä
vähemmän.

Valaistusjärjestelmää, joka Chevrolet-vaunuissa on, nimi-
tetään tavallisesti yksi johtajajärjestelmäksi maatoitettuinc



Kuva 22. Valonheittäjän lamppu.

Valovirrankatkaisija (De Luxe).

Valonheittäjät.
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paluujohtoineen ja kuuluu siihen valonheittäjät, kojelaudan
lamppu ja takalamppu.

Valaistus säädetään kojelaudassa olevalla valovirran kat-
kaisijalla ja koko- ja puolivalojen jalkakoskettimella.

Valovirrankatkaisijalla on neljä asentoa. Kun nuppi on
kokonaan sisään työnnettynä, ovat valot sammuksissa. Kun
nuppi vedetään hiukan ulos, irroittautuu latausvastus kyt-
kennästä ja generaattori lataa täysin kennostoa. Jos nuppia
vedetään vielä enemmän ulos, syttyvät silmälamput, taka-
lamppu ja kojelaudan lamppu. Kun nuppi on kokonaan
ulkona, valaisee valonheittäjien koko-valo, mikä sitten
voidaan muuttaa puolivaloksi kytkimen polkimen vasem-
malla puolella olevan jalkakoskettimen avulla.

Valo voidaan suunnata alas siirtämällä valopiste hehku-
lampuissa, s.o. lampuissa on kaksi erillistä hehkulankaa, toi-
nen aivan valonheittäjän peilin keskustassa, toinen yläpuo-



Pysähdys- ja takalamppu.

Kennoston hoito.

1. Navat syöpyneet.
2. Höllät koskettimet
3. Kennoissa liian vähän nestettä.

4. Purkautunut kennosto.
Viat korjataan seuraavalla tavalla:
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lella. Edellinen heittää valon suoraan tietä pitkin ja on sen
voimakkuus 32 norm.kyntt. Toinen taasen on 21 norm.-
kyntt. ja sen valo suuntautuu alaspäin vaunun eteen.

Valonheittäjät on tarkoin suunnattu tehtaassa, joten niitä
ei tarvitse suunnata uudelleen, elleivät valonheittäjien kiin-
nityspultit ole muuttaneet asentoa.

Valo suunnataan painamalla kytkimen vasemmalla puo-
lella oleva jalkakosketin alas.

Erikoisrakenteisen lasin muodostaa sarja prismoja, jotka
tehokkaasti taittavat valonsäteet halutulla tavalla. Tätä lasia
käytetään sileän peilin yhteydessä.

Kaikissa Chevrolet-vaunuissa on yhdistetty pysähdys- ja
takalamppu. Sen muodostaa kaksi yhteenrakennettua valai-
sinta, joissa on kaksi erilaista hehkulamppua. Pysähdys- ja
takalamppu ovat kumpikin yksinapaisia, 3 kynttilän lamp-
puja.

Pysähdyslamppu valaisee, kun sytytys on yhdistetty ja
käsijarru on kiristetty. Niin kauan kuin moottori ei käy tai
kun se käy jarrujen ollessa kireällä, näyttää takalamppu
punaista valoa.

Ellei kennosto toimi, on siihen syynä jokin seuraavista
seikoista:



Kuva 23. Kennoston nesteen ominaispainon mittaaminen.

1. Syöpyminen estetään puhdistamalla koskettimet ja voi-
telemalla ne vaseliinilla.

2. Koskettimet kiristetään.
3. Pitäkää tapana lisätä kennoihin joka toinen viikko puh-

distettua vettä.

4. Estäkää kennostoa purkautumasta mittaamalla hapon
ominaispaino joka toinen viikko hydrometrillä. Älkää
käyttäkö käynnistinmoottoria enemmän kuin on eh-
dottomasti tarpeen, älkää myöskään antako kaikkien
lamppujen palaa ajaessanne tai ajako lyhyitä matkoja
hiljaista vauhtia, eritoten talvella, ennenkuin kokenut
asentaja on säätänyt generaattorin lataus virran vastaa-
maan suurempaa sähkövirran tarvetta.

Happoa tulee olla noin 13 mm kennoston levyjen yläreu-
nan yläpuolella. Lämpöisellä säällä on yhdentekevää, mil-
loin kennosto täytetään, mutta kylmällä säällä on se täytet-
tävä juuri, ennenkuin vaunu otetaan käyttöön. Vesi pienem-
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Jos hehkulamput palavat rikki.

56

män ominaispainonsa vuoksi jää kennostohäpon pinnalle ja
sekoittuu vasta niiden virtausten avulla, jotka syntyvät,
kun kennosto latautuu. Ellei vesi sekoittuisi happoon, jää-
tyy se yhtä nopeasti kuin jos se olisi kennoston ulkopuolella.

Vettä on kaadettava kennostoon kesäaikaan useammin
kuin talviaikaan. Kesäaikaan on hyvä ainakin kerran vii-
kossa täyttää kennosto vedellä sekä talviaikaan vähintään
joka toinen viikko. Jos vaunulla ajetaan pitkiä matkoja, on
kennosto ehkä täytettävä vieläkin useammin.

Jäätymisen ehkäisemiseksi talvisaikaan, on kennosto usein
tarkastettava ja huolehdittava, että hapon ominaispaino py-
syy vähintään 1,250. Purkautunut kennosto jäätyy heti
lämpötilan ollessa jäätymispisteen alapuolella.

Täysinladattu kennosto ei jäädy, vaikkakin lämpötila olisi
— 40 0 C. Tämän vuoksi pitäkää kennosto aina täysin ladat-
tuna.

Siinä tapauksessa, että kennostoa täytettäessä jokin kenno
tarvitsee enemmän vettä kuin toiset, on tämä merkkinä siitä,
että kenno on rikkinäinen ja on kennosto silloin lähetettävä
korjattavaksi, koska se muuten voi tärveltyä.

Jos auto pannaan pitkäksi aikaa seisomaan, on parasta
irroittaa kennosto ja viedä se korjaamoon, joka pienestä
maksusta hoitaa sen niin, ettei sille purkautumisen kautta
aiheudu mitään vahinkoa. Täten saa omistaja sen taas hy-
vässä kunnossa, kun hän ottaa auton käytäntöön.

Jos hehkulamppu palaa rikki vain vähäisen käytön jäl-
keen, on tämä merkkinä siitä, että latausvirtapiiri on tarkas-
tettava. Kyseessä ei voi olla oikosulku, vaan on syynä liian kor-
kea jännitys järjestelmässä.



Voiteluohjeita.
Viittaamme myös sivulle 6.

Tarkkailu.
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Tavallisesti on syynä huono yhteys jossain generaattorin
ja kennoston kehyksessä olevan maakaapelin välisissä joh-
doissa tai joskus myös ylilatautuminen.

Jokainen naparuuvi, jatkos ja kaapeli generaattorin ja
kennoston välillä on tarkastettava, kennostokaapelien puristi-
met puhdistettava ja kiristettävä, kennosto tarkastettava sil-
mälläpitäen huonoa sisä- tai ulkopuolista kosketusta, hapon
ominaispaino tarkastettava ja lopuksi ampeerimittari koe-
teltava.

Voitelukaava osoittaa, mistä kohdin, miten usein ja millä
voiteluaineilla vaunun eri kohdat on voideltava. On muis-
tettava, että on halvempaa voidella vaunua kuin korjata sitä.

Kaikki suuret, tunnetut öljyliikkeet ovat julkaisseet suo-
sittelutaulukkoja, jotka ovat osoittautuneet erittäin luotetta-
viksi, joten kehoitamme Teitä seuraamaan niitä valitessanne
öljyä vaunuunne.

Älkää joka kerta antako voidella koko vaunua, vaan pitä-
kää mielessä ne osat, jotka aina kulloinkin on voideltava.
Liiallinen voitelu saattaa aiheuttaa ikävyyksiä esimerkiksi
mitä generaattoriin, virranjakajaan ja takapyöriin (jarrut)
tulee. Yhtä tärkeätä on kuitenkin huolehtia, että jokainenosa
todella tulee voidelluksi. Valitettavasti ei täysin luottaen



Voitelu talviaikaan.

Jarrujen vetotankojen ja vipuvarsien voitelu.

Jousien voitelu.
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voida kääntyä ensimmäisen eteen sattuvan liikkeen puoleen,
joten asiakkaan on mikäli mahdollista itse tarkkailtava voi-
telutyötä.

Talvella ei pidä käyttää samanlaista öljyä kuin kesällä.
Kun lämpötila on alhaalla, on öljy ohennettava paloöljyllä.

Kun lämpötila on alle — 260 C, keholtamme panemaan
öljyn joukkoon 10 % paloöljyä.

Alhaisemmassa lämpötilassa kaasuttuu polttoaine hitaam-
min ja suurempi määrä polttoainetta tunkeutuu mäntien ohi
ja aiheuttaa kampikammion öljyn laimentumisen joka kerta,
kun moottori pannaan käyntiin sen olematta lämmin.

Senvuoksi on öljy säännöllisesti uusittava talvella joka 2,000 km:n
ajon jälkeen.

Kaikki jarrunivelet ja pienehköt liikkuvat osat on sään-
nöllisesti voideltava paksulla öljyllä yhtä hyvin kuin muita
osia.

Jarrukaapelit on pari kertaa vuodessa täytettävä rasvalla
erikoisen laitteen avulla.

Kitinät poistetaan voitelemalla varovasti jousiliuskojen
päät paksulla öljyllä. Liian paljosta öljystä tulee jousitus
liian pehmeäksi.

De Luxe-mallin takajouset on varustettu jousisuojuksilla,
jotka ovat täynnä voiteluainetta.



Sekalaista.
Auton säilytys talvella.

Irroittakaa kennosto ja antakaa se säilytettäväksi.

Lämmityslaite.
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Kun auto pannaan säilöön talvikuukausien ajaksi, on se
ensinnäkin huolellisesti voideltava, vesi poistettava jäähdyt-
täjästä ja moottorista, minkä jälkeen moottorin annetaan
käydä tyhjänä, kunnes se on perinpohjin lämmennyt. Moot-
tori ei saa käydä liian nopeasti. Sen on käytävä niin kauan,
että kaikki vesi, joka mahdollisesti on jäänyt koneen sisä-
sopukkoihin, haihtuu höyrynä, koska se muuten voisi jää-
tyessään ehkä rikkoa vesivaipan.

Parempi on irroittaa myös renkaat ja asettaa ne paikkaan,
missä ne eivät ole alttiina suurille lämpövaihteluille. Ulko-
renkaat on puhdistettava huolellisesti varsinkin öljystä, jota
mahdollisesti on tarttunut niihin. Kun renkaat on irroitettu,
on vanteiden sisäpuoli puhdistettava perinpohjin. Ruostu-
misen ehkäisemiseksi on niille voideltava shellakkaa tai
juoksevaa emaljia, sillä ruostunut vanne on hyvin turmiolli-
nen renkaalle.

Ellei renkaita irroiteta, on auto nostettava pukeille, niin
että pyörät tulevat 5 sm maasta.

Kaikki kiiltävät metalliosat on voideltava paksulla öljyllä,
vaseliinilla tai voitelurasvalla, niin etteivät pääse ruostu-
maan. Irroittakaa sytytystulpat japankaa jokaiseen sylinte-
riin hiukan hyvää sylinteriöljyä javääntäkää moottoria käsin
pari kertaa, niin että sylinteriseinämille tulee puhdas öljy-
kalvo, joka suojelee niitä ruostumasta.

Kaikilta Chevroletin jälleenmyyjiltä on saatavana koh-
tuulliseen hintaan lämmityslaite, n.s. lämmin-vesi-mallia,



Kuva 24. Chevroletin lämmityslaite.

Jäätä tuulilasissa

Renkaitten paine.

60

joka on termostaattisesti säädettyjä varustettu tuulettajalla;
tämä tuulettaja puhaltaa lämpöä kahdella eri nopeudella,
joten vaunun lämmitys on erittäin tehokasta. Laitteen asen-
taminen on hyvin helppoa. Suosittelemme tätä lämmitys-
laitetta niille, jotka käyttävät vaunuaan talvellakin. Katso-
kaa kuvaa 24.

Jään muodostumisen tuulilasiin voi estää kiilloittamalla
tuulilasi kangaspalasella, jokaon kostutettu glyseriiniin. On
huolehdittava, että glyseriini levittäytyy lasille ohuena ker-
roksena.

Renkaitten paine on erittäin suuresta merkityksestä ren-
kaitten kestävyydelle ja varsinkin de Luxe-mallin ohjauk-
selle. Tämän vuoksi kehoitamme Teitä noudattamaan eritel-
mässä mainittuja ohjeita.



Kuva 25. Miten de Luxe-mallin nosturia on käytettävä

A. Takaa. B. Edestä. 1. Puristinruuvi. 2. Kierteinen akseli. 3. Puristin

Nosturin käyttäminen
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Vaunun varusteisiin kuuluvaa nosturia käytetään kohotta-
maan joko vaunun etu- tai takaosaa, kun rengas on vaihdet-
tava tai rengastöitä on suoritettava. Mitä kuormavaunuihin
ja Standardiin tulee, ei vaunun kohottaminen tuota mitään
vaikeuksia, mutta de Luxe-malliin nähden ovat eräät neuvot
paikallaan.

De Luxe-mallin nosturia on hyvin helppo käsitellä, koska
sitä ei tarvitse panna akselien alle. Edestä se kiinnitetään
puskurin pidikkeeseen, takaa puskurin kiinnikkeissä oleviin
erikoisiinistukkoihin. Katsokaa kuvaa 25. Nosturin rakenne
on yksinkertainen: pitkä, kierteinen akseli on asennettu tuke-
vaan teräsjalkaan, jossa se voi jonkin verran liikkua. Nosto-
koneistoon kuuluu iso mutteri, joka on kierteitetty akselille
ja jota käytetään kammella. Nostokoneiston yläpuolelle on
asennettu ruuvilla varustettu pidike ja kun nosturia on käy-
tettävä, kiinnitetään pidike puskurin kiinnikkeeseen tai



Ovilukko.
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puskuriin, kuten kuvasta näkyy. Ruuvi kiristetään ruuvi-
taltalla. Tämän jälkeen kierretään jalka alas, niin että se
tulee kosketuksiin maan kanssa, minkä jälkeen vaunu koho-
tetaan. Nosturin rakenteen vuoksi on jarrut kiristettävä,
ennenkuin vaunu kohotetaan.

Ennenkuin vaunua kohotetaan, irroitetaan pyörän napa-
kapseli ruuvitaltalla ja napamutterit mukanaseuraavalla
vääntöävaimella (käynnistinkammella). Mutterit irroitetaan
vain niin, että ne liikkuvat helposti ja sen jälkeen kohote-
taan vaunu ylös ja pyörä irroitetaan.

Kun pyörä pannaan paikalleen ja mutterit on kiristettävä,
on jokainen mutteri asetettava suoraan alas- tai ylöspäin,
niin että avain voidaan vedettäessä tukea navan reunaa vas-
ten. Mutterien kartiomainen pinta on käännettävä pyörää
vasten. Jos kierteisiin pannaan hiukan rasvaa tai öljyä, on
seuraavalla kerralla helpompaa irroittaa tai kiinnittää mut-
terit.

Jos ovi on lukittava samaan aikaan kuin se suljetaan, pai-
netaan ikkunalistassa oleva nappi alas ja kädensija pidetään
alaspainettuna, kun ovi suljetaan.

Sisäpuolelta voidaan kaikki ovet lukita, painamalla nappi
alas. Pitäkää aina yksi avain taskussa tai joka tapauksessa
vaunun ulkopuolella, sillä napeilla voidaan epähuomiossa
lukita vaunu, niin ettei siihen päästä.
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Säilyttäkää vaununne alkuperäi-
nen suorituskyky ja sen

jälleenmyyntiarvo!

Ylläoleva takuumerkki, jonka kaikki val-
tuutetut General Motorsin jälleenmyyjät ja
korjaamot kiinnittävät korjaus- ja varaosa-
laskuihin, on takeena siitä, että laskuun

merkityt osat ovat alkuperäisiä.

Pyytäkää aina tämä takuu.
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